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  افغانستان- گزارشگران پورتال

  ٢٠٢١ اپريل ٢۴
  

؟گذرد در افغانستان چه می  
۴٨٢ 

   ١۴٠٠ -حمل 

ون خيانتکار آن و با ايراد جلسات پی ھم مريکا و مزدوران گوناگاجنايتکار   امپرياليزمۀ با وجود تبليغات عوام فريبان-

ه جنگ ھا ب  حمالت و١۴٠٠مين صلح و آتش بس سر تاسری بين نوکرانش از آغاز سال أھای مختلف برای ت وردر کش

رھرو بی گناه را در شھر ھا و  صورت باور نکردنی شدت کسب نموده ، اين حمالت از ماين ھای چسپکی که ھزاران

ی مردم را نابود ساخته به بدبختی مردم دکان ھا موتر ھا ، خانه ھاسرک ھا از بين برده به خاک و خون می نشاند

  .سراسر کشور افزوده اند 

  اين کشور میۀخسارات جانی و مالی به مردمان به خون خفت  حمالت موتر بمب در ميان شھر ھا که باعثًاعالوت

   .گردد

کيبين موتر ھا واليت ھا از دريورھای موترھای لينی و تالشی را اخاذی ھای طاقت فرسا در ميان راه ھای عمومی بين

 کردن آنھا در شب ھا و روز ھا و بی سر نوشت ساختن مردم و اين که اگر طالبان آنھا را ينئدر شب و روز و پا

   .، ماه ھا و سال ھا در بند اسارت طالبان بدون سر نوشت باقی می مانند نکشند

  :داريم  ه میئھای باور نکردنی را ارا ين حادثات و جنگ ا ازای با تذکر مراتب فوق اينک شمه

  

نام مال حسين در مربوطات ه مندانان کليدی طالبان بوق  عمليات نيرو ھای امنيتی باالی يک تن ازۀدر نتيج : حمل ١۶

   . تن از افرادش کشته شده است ٩حسين با   واليت تخار مالۀولسوالی دشت قلع

 فرد ملکی ٨ کھدانک شھر فراه ۀد قريمذھب باور ندارند، به مسج  اعضای گروه طالبان که به ھيچ دين وۀ در حمل-

  . شده است زخمی و يک نفر کشته

 ١۶نيسنتد ، يک تجاوز جنسی گروھی را بر يک دختر  طالبان که به ناموس و حيثيت ھيچ انسان باور مند : حمل ١٧

ردند ، کان واليت جوزجان انجام داده پس از تجاوز جنسی گروھی دختر را تير بار ساله در مربوطات ولسوالی درزاب

انداخته خواھان  راهه  ولسوالی درزاب به اين جنايت طالبان واکنش نشان داده تظاھرات بزرگ را بۀقوش تيپ مردمان

   .ی پدر و مادر دختر از چنگال طالبان و تسليمی جسد دختر شدند ئرھا
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بدخشان از جانب طالبان وردوج ، جرم ، بھارک واليت  حمالت شديد از چند استقامت باالی ولسوالی ھای : حمل ١٩

طالبان عقب زده شده و شکست خورده است ، فردوس يکی از سر گروپ ھای  یئصورت گرفته که در اثر حمالت ھوا

   .مال حافظ يکی از سرگروپ ديگر آن با افرادش زخمی شدند  طالبان کشته و

  

داعشی و   ھای اصلی گروه طالبانناصر الخراسانی فرزند غالم سخی الخراسانی يکی از سر دسته  غالم : حمل ٢٠

  .ول گروه تروريستی در شھر کابل بود دستگير شده استؤمس

  

 نيروی ۶ غوری واليت بغالن ۀولسوالی دھن ملی دربه اصطالح  طالبان بر پايگاه پوليس ۀ شبانۀدر حمل : حمل ٢۴

   .پاسگاه شان حريق شده است  امنيتی کشته و چند تن ديگر زخمی شده ، و

  

و يک بريتمل آن قول اردو در يک تير اندازی  صالح محمد صميم سر طبيب قول اردوی شاھيندگرمن  : حمل ٢۵

 پنجم شھر مزار شريف کشته شده ، موتر شان حريق گرديده ۀخالقداد شھيد ناحي افراد مسلح ناشناس در نزديکی مکتب

  .است 

  

ب پول نقد و صست يک سرای را غخوا کابل می )قلعه چه  ( ۀشاھپور حسن زی وکيل پارلمان در ساح : حمل ٢۶

پوليس از ساحه فرار نموده است ، در جريان فرار توسط پرسونل امنيتی  اسلحه سرای دار را به غارت برد ، با رسيدن

   .و جريان تعقيب ثبت تصويری شده است  حوزه ھشتم تعقيب

  . بلخ کشته شدند  استخبارات طالبان درولؤمس) ماشک(شمول اجمل ه  تروريست طالبان ب٩ : حمل ٢٧

ی در روستای حسين خيل ولسوالی بلخ واليت بلخ افراد فوق کشته شده ئھوا  قوایۀ ھدفمند و انتقام جويانۀ در يک حمل-

   .اند 

شھر پلخمری واليت بغالن جاسازی شده بود خوشبختانه  در اثر يک ماين کنار جاده که از سوی طالبان در : حمل ٢٨

   .تلفات در پی نداشته است 

  

  .طالبان کمر يک مادر را از چھار جای شکسته اند  : حمل ٢٩

ھر چند به سختی طالبان : خشونت بار خود نزد طالبان گفت   سال سن داشت از اسارت۵٠پير زن قھرمان که حدود 

  ھمکارش را نزد چشمانش تير باران کرده بودند ، و خودش۴شد ،  د که دل سنگ آب میبودن آنقدر او را شکنجه کرده

  .  مانده بود نه دستانش  جای شکسته بود ، نه پا ھايش سالم۴را چندين بار به زمين کوبيده بودند ، کمرش از 

  

يستی داعش ، يک گروپ ی و گرفتاری حلقات ترورئشناسا در حوزه ھفتم شھر کابل در يک عمليات ھدفمند : حمل ٣٠

  .  گرفتار شدند  نفری شبکه تروريستی داعش٧

  

   .انفجار در ساختمان واليت زابل زخم برداشته است  يس شورای واليتی زابل در يکئعطا جان حق بيان ر : حمل ٣١

  

  


